
 1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  263/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

29. ΚΟΠΗ Ή ΜΗ ∆ΥΟ ∆ΕΝΤΡΩΝ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε∆ΕΣΣΑ 

 

 Σήµερα Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 19.835/26.9.2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  15 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 
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8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 20 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κούκος Γεώργιος 22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Μάρκου ∆ιονύσιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 3 Ζδρου Αικατερίνη 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Πασχάλης Αλέξανδρος 

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης,  προτάχθηκαν µε 

την ακόλουθη σειρά τα  θέµατα 21ο και 28ο  της ηµερήσιας διάταξης. 

H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ευτυχία Ταµβίσκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής δεν συµµετείχε στη συζήτηση 

του 19ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόµιµα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια 

διάταξη και αφορούν την κοινότητά του, ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 

2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 29ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε τα εξής: 

Θέτω υπόψη σας τη µε αριθµ. πρωτ. 19347/20.9.2016 εισήγηση του Τµήµατος 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου προς την ΕΠΖ, η οποία έχει ως εξής: 

        «Σχετ. 1) Η αριθµ. πρωτ. 11283/03-06-2016 αίτηση του κ. Ιακώβου Θεοδώση 

          2) Η αριθµ. πρωτ. 19066/16-09-2016 αίτηση Θεραπείας-∆ιαµαρτυρίας του 

κ. Ιακώβου Θεοδώση 

    Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά αλλά και το γεγονός ότι : 

  Τα δυο δένδρα (Φλαµουριές) που βρίσκονται επί δυο πεζοδροµίων στη 

πλατεία Μουσείου είναι µεγάλα, σχετικά εύρωστα, χωρίς να εµφανίζουν 

µακροσκοπικά συµπτώµατα κάποιας φυτοασθένειας. 

  Η µεταφύτευσή  τους σε   άλλη θέση δεν είναι εφικτή λόγω του µεγέθους , της 

θέσης και της έλλειψης κατάλληλων µηχανηµάτων. 

  Από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου πληροφορηθήκαµε ότι δεν υπάρχει 

απόφαση για διάνοιξη δηµοτικής οδού στο χώρο στο άµεσο µέλλον. 

  Το συγκεκριµένο είδος δένδρου την περίοδο της ανθοφορίας  (τέλος Ιουνίου-

αρχές Ιουλίου) µπορεί να προκαλέσει σε µερικούς ανθρώπους αλλεργίες του 

αναπνευστικού , τους κάνει να υποφέρουν και αυτό πρέπει να το λάβουµε σοβαρά 

υπόψη. Την ίδια περίοδο για κάποιους άλλους είναι ιδιαίτερα ευχάριστη η ευωδία των 

ανθέων  και η δροσιά που προσφέρουν τα δένδρα.  

   Για τους παραπάνω  λόγους δεν µπορούµε να εισηγηθούµε, µε την 

επιστηµονική ιδιότητα που έχουµε, αν πρέπει να κοπούν ή όχι τα δυο δένδρα 

φλαµουριάς και ζητούµε από τα αρµόδια συλλογικά όργανα του ∆ήµου (∆ηµοτική 

Κοινότητα Έδεσσας και Επιτ. Ποιότητας Ζωής ) να κρίνουν και να πάρουν επ’ αυτού,  

κατά πλειοψηφία, τις αποφάσεις τους. Πιστεύουµε ότι ένα χειµερινό κλάδεµα για 

µείωση του όγκου και ένα καλακαιρινό για αφαίρεση των ταξιανθιών τη περίοδο της 

ανθοφορίας, όταν γίνουν σωστά,  είναι µια µέση λύση στο πρόβληµα». 

Επίσης θέτω υπόψη σας το µε αριθµ. πρωτ. 20.326/30.9.2016 έγγραφο του 

Τµήµατος Περιβάλλοντος & Πρασίνου προς την ΕΠΖ, το οποίο έχει ως εξής: 

«Σχετ. 1) Η αριθµ. πρωτ. 19347/20-09-2016 εισήγηση του τµήµατος πρασίνου. 

Παρακαλούµε να µη συζητηθεί το θέµα της κοπής δύο δέντρων Φλαµουριάς 

στην Πλατεία Μουσείου στην Έδεσσα (σχετ. 1) καθώς δεν υφίσταται ζήτηµα κοπής 

τους. Από λάθος  συνεννόηση υποδείχθηκε άλλο είδος δέντρου». 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την αριθµ. 50/2016 

οµόφωνη απόφασή της, αποφάσισε να µη συζητήσει το θέµα της κοπής των δύο (2) 
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δέντρων φλαµουριάς στην Πλ. Μουσείου της πόλης της Έδεσσας για το λόγο που 

αναφέρεται στο αριθ. πρωτ. 20326/30-9-2016 έγγραφο της υπηρεσίας. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

 Να µη συζητήσει το θέµα της κοπής των δύο (2) δέντρων φλαµουριάς στην Πλ. 

Μουσείου της πόλης της Έδεσσας για το λόγο που αναφέρεται στο αριθ. πρωτ. 

20.326/30-9-2016 έγγραφο του Τµήµατος περιβάλλοντος & πρασίνου. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 263/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  13.10.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης,  Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Τµήµα Περιβάλλοντος &  Πρασίνου κ. Ν. Ουζούνη 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- ∆/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κ. ∆. Ζήµνα 

- Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κα Μ.  

Βλάχου – Κατσάρα 

 

 


